
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από ην 14
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 126/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                   ------------------ 

               Σξνπνπνίεζεο κειεηώλ έξγσλ ΄΄ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ΄΄ θαη  

               ΄΄ΑΦ/Ζ ΓΡΟΜΟΤ ΑΠΟ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ ΔΩ ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΑΡΚΟΤ΄΄ 

                                       

 ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 22 Απγνύζηνπ 2011 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 19:00  ζπλήιζε ζε   ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 2693/17-8-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

 1.- Ησάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο                    1.- Δκκαλνπήι νθίιιαο, εθηόο Κάζνπ 

 2.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            2.- Κσλ/λνο Μελάο  

 3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο           3.- Μαξία Φξαγθνύιε, αλ θαη λόκηκα 

 4.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                     πξνζθιήζεθαλ. 

 5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 6.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 7.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,       ΄΄  

 8.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

 9.-Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 7
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη έρνπλ 

ζπληαρζεί από ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δπαξρείνπ Καξπάζνπ νη κιεέηεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ΄΄ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ΄΄ θαη ΄΄ΑΦ/Ζ 

ΓΡΟΜΟΤ ΑΠΟ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ ΔΩ ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΑΡΚΟΤ΄΄ πξνϋπνινγηζκώλ 

106.000,00 επξώ θαη 71.000,00 επξώ αληίζηνηρα. ηηο κειέηεο απηέο πξνβιέπεηαη κία 

αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5 εθ. ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζηελ Π.Σ.Π.Α.245.  Θεσξνύκε όηη ε αζθαιηηθή ζηξώζε απηή δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε πνηόηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ δξόκσλ θαη πξνηείλεηαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηεο από αζθαιηηθή ζηξώζε  κε εκπνηηζκέλν ραιίθη ιαηνκείνπ θαη 

πάλσ από απηήλ  κία αζθαιηηθή ζηξώζε  κε εκπνηηζκέλν γαξκπίιη ιαηνκείνπ θαη 

θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη είδε ηηο ζπληαγκέλεο ζρεηηθέο κειέηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ,      

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η  Ο κ ό θ σ λ α : 

 

1.-  Δηζεγείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κειεηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

΄΄ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ΄΄ θαη ΄΄ΑΦ/Ζ ΓΡΟΜΟΤ ΑΠΟ ΑΓΗΑ 



ΜΑΡΗΝΑ ΔΩ ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΑΡΚΟΤ΄΄, όζνλ αθνξά  ηελ αζθαιηηθή ζηξώζε 

θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5 εθ. θαη ηελ  αληηθαηάζηαζή ηεο από αζθαιηηθή 

ζηξώζε  κε εκπνηηζκέλν ραιίθη ιαηνκείνπ θαη πάλσ από απηήλ  κία αζθαιηηθή ζηξώζε  

κε εκπνηηζκέλν γαξκπίιη ιαηνκείνπ. 

 

       Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 126/2011. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Η.ΑΠΡΑ                ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ              

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ                   

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 


